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Zavedení dezinfekčního plánu a opatření k hygienické dezinfekci rukou
na Oddělení akutní kardiologie IKEM Praha
Bc. Marie Krejčiříková
prof. PhDr. RNDr. Helena Haškovcová, CSc.

V první části svého posudku hodnotím obsahovou stránku diplomové práce, v druhé části pak
formální náležitosti.
1.
Prevence nozokomiálních nákaz je a bude ve zdravotnickém zařízení stále aktuální téma,
pokud chce nemocnice jít cestou kontinuálního zvyšování kvality a bezpečí poskytované
péče. Zavedení dezinfekčního plánu a opatření k hygienické dezinfekci rukou k prevenci
nozokomiálních nákaz bezesporu patří. Studentka si již na počátku studia, v projektu své
diplomové práce, vybrala relevantní problém a zdůvodnila svou volbu.
Cíl své práce autorka neuvedla v úvodu, ale v empirické části.
V teoretické části popisuje bezpečnou a kvalitní péči. Podrobně seznamuje se všemi
důležitými okolnostmi, které se týkají dezinfekce. Nechybí ani proces zavádění změny,
s jejichž fázemi, kroky a úskalími musí každý manažer počítat a který je v daném případě
stěžejní. Úvod i literární přehled je jasný a přehledný. Vztahuje se k dané problematice a
obsahuje dostatečné množství informací.
V empirické části využila autorka výsledku dřívějšího šetření a stanovila si konkrétní cíle,
které postupně realizovala. Kvantitativním i kvalitativním šetřením autorka zjišťovala zpětnou
vazbu na zavedená opatření. Užité metody výzkumu považuji za vhodné, oceňuji především
doplnění dotazníkového šetření kvalitativním zhodnocením.
Obsah vlastního dotazníku a výběr respondentů odpovídají výzkumnému záměru. Hypotézy
jsou jasně formulované.
Cíle výzkumného šetření byly splněny. Přínosem pro praxi považuji doporučení autorky
v závěru práce, především pravidelné školení všech určených zaměstnanců v hygienické
dezinfekci rukou. Za zvážení stojí uveřejnění bezpečnostních listů dezinfekčních prostředků
elektronicky na intranetu (webových stránkách) nemocnice, místo v papírové podobě.

Autorka všechna svá tvrzení doložila adekvátní literaturou. Nechybí žádné zákonné normy
vztahující se k danému tématu.
2.
Práce má všechny formální náležitosti. Je přehledná, logicky členěná. Literatura je citovaná
bez chyb, citace použité v textu odpovídají seznamu literatury. Obrázky a tabulky jsou
přehledné a obsahují dostatečné množství informací. Práce je až na malé výjimky bezchybná.
Za zmínku stojí:
str.28: …již nejsou doporučovány látkové ručníky…dle Vyhl.195/2005 Sb. §7 odst.5b)…k
utírání rukou se musí používat jednorázový materiál, který je uložen v krytých zásobnících,
str. 99 Zkratky a značky: chybí některé uvedené zkratky v textu … ČSN EN str.30,
str.49 …poskytnout pracovníkům dezinfekční prostředek s účinnosti… s účinností,
Zvolené téma diplomové práce považuji za velice přínosné. Především implementace změn a
návrhů pomůže v boji proti nozokomiálním nákazám a v procesu kontinuálního zvyšování
kvality péče.
Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji klasifikaci výborně.
Otázky k obhajobě:
1.
Kdo a v jakém intervalu schvaluje dezinfekční plán?
Jitka Dejmková

